
                                                         
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  12 Απριλίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 5412 

        

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ 

2. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Παληειήο 

3. Γθίλεο Ησάλλεο ηνπ ηαχξνπ 

4. Κακπηψηνπ – Ληάπε Γεσξγία ηνπ Δπζηαζίνπ  

5. Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ 

6. Πέηξνπ Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 

αο θαιψ ζηελ 15
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηελ 19
ε
 Απξηιίνπ 

2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12:30 π.κ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 
 
 
1. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 5.026,96 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

ειαζηηθψλ ζηε δηθαηνχρν εηαηξεία ΛΔΩΝΗΓΑ & ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΚΚΑΛΖ 

Ο.Δ. 

2. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6154.01 κε ηίηιν: «Έμνδα βεβαίσζεο 

θαη είζπξαμεο κέζσ ΓΗΑ» γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ πξνκήζεηαο ζηε 

δηθαηνχρν εηαηξεία ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Α.Δ. 

3. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6154.02 κε ηίηιν: «Έμνδα βεβαίσζεο 

θαη είζπξαμεο κέζσ ΔΛΣΑ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο γηα ηε 

δηακεζνιάβεζε ζηελ είζπξαμε θαη απφδνζε πνζψλ απφ θιήζεηο ηεο ηξνραίαο 

ζηε δηθαηνχρν εηαηξεία ΔΛΣΑ Α.Δ. 

4. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 27,29 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6495 κε ηίηιν: «Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο 

θχζεσο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ ηεο 

ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., ζηε δηθαηνχρν εηαηξεία ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 

5. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε απφδνζεο ινγαξηαζκνχ θαη ηελ απαιιαγή 

ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ σο ππφινγν γηα ηελ 

είζπξαμε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

6. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξζκ. 

9/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ. 

7. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 337/2016 

απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ 

θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ ην 

νπνίν  ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) θαη άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ νηθηζκφ 

Γειεζίνπ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.» 

8. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 76/2017 

απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

ΓΑΒΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ.» 



9. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςήθησλ 

αλαδφρσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 26 ηεο πξνθήξπμεο ηεο κειέηεο ηνπ 

έξγνπ: «Απνρέηεπζε αθαζάξησλ Γ.Δ. Σαλάγξαο». 

10. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 129.395,26 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7322.29 κε ηίηιν: «Καηαζθεπή 

παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ», ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Καηαζθεπή 

παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ». 

11. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 4.960,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7135.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ» γηα ηελ πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. 

12. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 4.092,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7134.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ηερληθήο ππεξεζίαο» γηα ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηερληθήο ππεξεζίαο. 

13. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7131.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αλαιπηηθψλ νξγάλσλ γηα ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ» γηα ηελ πξνκήζεηα 

αλαιπηηθψλ νξγάλσλ γηα ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ έηνπο 2017. 

14. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6142.03 κε ηίηιν: «Ακνηβή νξθσηνχ 

ινγηζηή ρξήζεο» γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2016 ηνπ Γήκνπ. 

15. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6162.06 κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε 

πιεζπζκνχ αδέζπνησλ δψσλ» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηαρείξηζεο 

πιεζπζκνχ αδέζπνησλ δψσλ. 

16. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηελ έγθξηζε 

ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνχ 148.614,62 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.20.6662.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ» θαη ηελ θαηάξηηζε 

ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 2017. 

17. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο γηα 

ηε κίζζσζε νηθνπέδνπ γηα  ρψξν ζηάζκεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζηελ 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Σαλάγξαο ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα ζην Άξκα. 

18. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 184/2017 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

δειψζεσλ θηεκαηνινγίνπ θαη ηνλ νξηζκφ ππνιφγνπ γηα ηελ είζπξαμε 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

19. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.60.6142.01 κε ηίηιν: «Δλέξγεηεο 

ππνζηήξημεο & δηαρείξηζεο & νξγάλσζεο εθδειψζεσλ & ζπλαληήζεσλ ζην 

πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο  - Europe for 

Citizens 2014-2020» γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ εθηέιεζεο ελεξγεηψλ 

ππνζηήξημεο & δηαρείξηζεο & νξγάλσζεο εθδειψζεσλ. 

20. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 13.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.60.6495.01 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

αεξνπνξηθψλ εηζεηεξίσλ, δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη κεηαθηλήζεσλ ηνπ έξγνπ: 

«Europe in Question – EIQ» ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο  - Europe for Citizens 2014-2020» γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ δηακνλήο, δηαηξνθήο, δηακνλήο θαη κεηαθηλήζεσλ  ηνπ έξγνπ: «Europe 

in Question – EIQ». 

21. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνχ 7.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.60.6495.01 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 



αεξνπνξηθψλ εηζεηεξίσλ, δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη κεηαθηλήζεσλ ηνπ έξγνπ: 

«Europe in Question – EIQ» ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο  - Europe for Citizens 2014-2020» γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ  ηνπ έξγνπ: «Europe in Question – EIQ». 

22. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2017. 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 

, 


